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Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

 
 
 

Upozornenie  
k postupu podávania účtovnej závierky podnikateľov v podvojnom účtovníctve 

zostavenej k 31.12.2014 elektronickými prostriedkami  
Upravený (spresnený) text zelenou farbou dňa 25.2.2015 

 
 
Z dôvodu, že daňové úrady evidujú nesprávne podania účtovných závierok podnikateľov 
v podvojnom účtovníctve Úč POD zostavených k 31.12.2014, ktoré sú doručované 
elektronickými prostriedkami, FR SR daňové subjekty opätovne upozorňuje na dodržiavanie 
správneho postupu pri ich zasielaní. 
 
Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve s označením Úč POD ako jeden 
celok má tri neoddeliteľné súčasti: 
 

- súvaha s označením Súvaha (Úč POD 1-01) 
- výkaz ziskov a strát s označením Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01) 
- poznámky s označením Poznámky (Úč POD 3-01). 

 
Upozornenie: 
Daňové subjekty sú povinné doručovať daňovému úradu  všetky tri súčasti účtovnej závierky 
zostavenej k 31.12.2014 za účtovné obdobie kalendárneho roka 2014 (riadna individuálna 
účtovná závierka) jedným spoločným podaním cez katalóg elektronických formulárov: 
 
- Účtovné dokumenty  
- Účtovné výkazy pre podnikateľské subjekty účtujúce v sústave podvojného 

účtovníctva 
- Účtovná závierka podnikateľskej účtovnej jednotky v sústave podvojného 

účtovníctva  
� UZPODv14  Účtovná závierka podnikateľov v PÚ (účinná od 31.12.2014). 

 
Nový vzor účtovnej závierky obsahuje všeobecné náležitosti len raz na úvodnej strane, t.j. 
ustanovuje sa len jeden tzv. krycí list (prvá strana účtovnej závierky). 
Typ účtovnej jednotky malá alebo veľká sa pre účtovné obdobie 2014 nevypĺňa (údaj je 
povinný až v roku 2015).  
Po vyplnení všeobecných náležitosti účtovnej závierky (krycí list), vyplní údaje do riadkov 
v Súvahe a vo Výkaze ziskov a strát formulára UZPODv14. 
Po vyplnení kliknutím na Skontroluj , sa skontroluje vyplnenie formulára a červeným 
orámovaním upozorní na prípadné chybné údaje, ktoré daňový subjekt musí opraviť, inak 
nebude môcť účtovnú závierku odoslať. 
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POZNÁMKY   
Ak je účtovná závierka správna, daňovému subjektu sa na ľavej strane vyplneného 
elektronického formulára objaví oznámenie, že daňový subjekt je povinný priložiť aspoň 
jeden  súbor (odporúčaný formát PDF), ktorý reprezentuje priložené poznámky. Poznámky 
sa pripoja na konci výkazu ziskov a strát cez tlačidlo „+Prílohy“.  
Formulár UZPODv14 nie je možné odoslať bez priloženého minimálne jedného súboru. 
 
Upozornenie:  
Poznámky účtovnej závierky Úč POD 3-01v žiadnom prípade nezasiela daňový subjekt cez 
všeobecné podanie (Všeobecné podanie k ÚZ VP-PODv15)! 
 
Informácie k novým vzorom účtovnej závierky a k zostaveniu účtovnej závierky k 31.12.2014 
nájdete na: 
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informaci
e/dp/2015/2015_01_30_Info_k_novym_vzorom_UZ_a_k_zostaveniu_UZ.pdf 
 
 
 
 
 
  
 
Vypracovalo:  Finančné riaditeľstvo SR 
                      Odbor podpory a služieb pre verejnosť 
                      Február 2015 

upravené február 2015 
 
 


